
با وجود آنکه ۸۲۸ هزار نفر مشمول دریافت تسهیالت کمک ودیعه 
مسکن شناخته شــدند به دلیل کامل نبودن استعالمهای الزم و 
نداشتن مدارک مستدل نفرات بسیاری از دریافت وام جا ماندند 
و طبق آخرین آمار ۳۵۵ هزار نفر به بانک معرفی شده اند و ۱۹۱ 
هزار نفر وام را دریافت کرده اند. به گزارش ایسنا، تسهیالت مرابحه 
خرید کاال و خدمات یا همان وام اجاره قرار بود در شرایط کسادی 
اقتصاد و معیشت خانارها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا کمکی برای 
مستاجران باشد اما به نظر می رسد با توجه به طوالنی شدن فرآیند 
پرداخت به اهداف مورد نظر نرسیده است. پرداخت این تسهیالت 
از روز یکم شهریورماه در حدود ۱۳ هزار شعبه بانک سراسر کشور 
آغاز شد اما آنقدر روند آشنایی کارکنان بانک با کارتابل وزارت راه و 
شهرسازی طول کشید که حاال با گذشت بیش از چهار ماه بسیاری 

از مستاجران موفق به دریافت تسهیالت نشده اند. طبق آخرین 
آماری که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ارایه 
کرده، حدود ۹۲۰ هزار نفر برای دریایت تســهیالت کمک ودیعه 
مسکن ثبت نام کردند که ۸۲۸ هزار نفر حائزشرایط شناخته شدند. 
تعدادی نیز به دلیل کامل نبودن اســتعالم های الزم و همچنین 
نداشتن مدارک مستدل از دریافت وام ودیعه مسکن، جا ماندند. 
در حال حاضر کســانی که بانک خود را برای دریافت تسهیالت 
ودیعه مسکن انتخاب کردند ۳۵۵ هزار نفر هستند و این افراد نیز با 
پیامک هایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی به آنها اعالم شد به 

بانک ها برای دریافت وام مراجعه کردند.
به گفته پروانه اصالنی، از حدود ۳۵۵ هزار نفری که بانک را برای 
دریافت تسهیالت وام اجاره مســکن انتخاب کردند، حدود ۲۳۰ 

هزار نفر در بانک ها تشــکیل پرونده دادند و ۱۹۱ هزار نفر نیز وام 
ودیعه مسکن را دریافت کردند که مجموع رقم پرداخت شده طبق 

تازه ترین آمار، ۳.۹ هزار میلیاردتومان است.
وی در خصوص ویژگی ها و شــرایط دریافت وام توضیح داد: برای 
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داشتن اجاره نامه همراه 
با کد رهگیری حذف شده است و تنها معرفی نامه سازمان بهزیستی 
و کمیته امداد کفایت می کند. بقیه افراد باید برای اجاره نامه های 
خود کد رهگیری دریافت کنند و در عین حال باید وثایق بانکی را نیز 
به بانک ارایه بدهند. اصالنی ادامه داد: هم اکنون برای پرداخت وام 
ودیعه مسکن سابقه داشتن چک برگشتی بررسی نمی شود و برای 
افراد کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز 

ارایه گواهی سهام عدالت کافی است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه رویکرد سیستم بانکی، 
همراهی با مردم در پرداخت تســهیالت اجاره مسکن بوده است، 
در بیان استقبال کم مردم از اجرای این طرح گفت: خیلی از مردم 
پیامک های ارسالی را ندیده و یا بی توجه به آن بودند. در عین حال 
با توجه به اینکه یکی از شروط داشتن کد رهگیری بود و تعدادی 
از مستاجران کد رهگیری نداشتند عمال از دریافت این تسهیالت 
جاماندند. در عین حال یکی از شروط مهم پرداخت این وام توسط 
سیستم بانکی ارایه گواهی درآمدی توسط مستاجران است که به 
دلیل نداشتن این گواهی، بخش عمده دیگری نیز عمال این امکان 
را نیافتند. تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات یا همان وام کمک 
ودیعه اجاره به میزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان، از اوایل مردادماه 
در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید. سود این تسهیالت ۱۳ 

درصد است. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است که در روش اول، 
گیرندگان وام )مستأجران( می توانند تسهیالت را یک ساله دریافت 
کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را 
پرداخت کنند.  در روش دوم، متقاضیان می توانند وام را سه ساله 
دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. 
مستاجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، کالنشهرها ۳۲۰ هزار 

تومان و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.
با توجه به مشکالت ایجاد شده برای خانوارها در شرایط اقتصادی و 
بهداشتی کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و اجرای بند ۳ مصوبات 
پنجاه و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در تاریخ ۱۳ دی 
ماه، مهلت پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن  تا پایان بهمن ۱۳۹۹ 

تمدید شده است.

سازمان هواشناســی نسبت به آلوده شــدن هوا در 
۸ کالنشــهر از سه شــنبه )۱۴ بهمن ماه( و ضرورت 
خودداری از تردد به ویژه از ســوی گروه های حساس 
هشدار و از ارتفاع امواج تا ۲ متر در خلیج فارس و تنگه 

هرمز خبر داد.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ با اشاره 
به پایداری در جو و سکون هوا آورده است: این شرایط 
جوی موجب افزایش غلظت آالینده ها روز سه شنبه 
)۱۴ بهمن ماه( در شهرهای تبریز، کرج، تهران، اراک، 
قم و اصفهان، چهارشنبه )۱۵ بهمن ماه( در شهرهای 
تبریز، کرج، تهران، اراک، قم، اصفهان، اهواز و مشهد و 
پنج شــنبه )۱۶ بهمن ماه( در شهرهای تبریز،  کرج، 

تهران، قم و اصفهان می شود.
در این شرایط پتانســیل رشد شاخص کیفیت هوا تا 
شرایط ناسالم برای گروه های حساس و در صورت عدم 
کنترل منابع آالینده ثابت و متحرک در مناطق صنعتی 
و پرتردد شهرهای باال امکان رشد شاخص تا شرایط 

ناسالم برای تمام گروه ها وجود دارد بنابراین سازمان 
هواشناسی نسبت به پرهیز از ترددهای غیرضروری 
به ویژه از سوی ســالمندان، کودکان و افراد با سابقه 
بیماری و ریوی، خودداری از انجام فعالیت فیزیکی و 
ورزشی در فضای باز تا حد امکان، مدیریت سوخت و 
زمان فعالیت واحدهای صنعتی در سطح و حومه کالن 

شهرها توصیه می کند.
سازمان هواشناســی با صدور هشدار نارنجی رنگی از 
افزایش تالطم و ارتفاع امواج بیــن ۱.۵ تا ۲ متر و در 
نواحی فراســاحل گاهی تا ۲.۵ متردر نواحی مرکزی 
و شرقی خلیج فارس، مناطق ساحلی بوشهر و غرب 
هرمزگان از امروز )۱۲ بهمن ماه( تا اواخر وقت دوشنبه 

)۱۳ بهمن ماه( خبرداده است.
در این شرایط جوی غرق شدن شناگران و قایق های 
کوچک، آسیب دیدن شناورهای سبک و نیمه سنگین، 
پاره شــدن تورهای صیادی، اختالل در فعالیت های 
دریایی در ساحل و فعالیت های فراساحل  دور از انتظار 

نیست و ممنوعیت تفریحات آبی و شنا، محدودیت 
در تردد با شناورهای سبک، نیمه سنگین و تفریحی 
و فعالیت شیالتی و اتخاذ تمهیدات الزم توسط کلیه 
فعاالن در پشتیبانی صنایع دریایی به ویژه فراساحل از 

توصیه های ارایه شده است.
سازمان هواشناسی با صدور هشــدار زردرنگی آورده 
است: افزایش ارتفاع موج به ۱ تا ۱.۵ متر امروز و فردا 
)۱۲ و ۱۳بهمن ماه( در تنگه هرمز و سه شــنبه )۱۴ 
بهمن ماه( در نواحی شــرقی و مرکزی خلیج فارس، 
مناطق ساحلی بوشــهر و غرب هرمزگان پیش بینی 
می شود واحتمال غرق شدن شــناگران و قایق های 
کوچک، آسیب دیدن شــناورهای سبک، پاره شدن 
تورهای صیادی، اختــالل در فعالیت های دریایی در 
ساحل و فعالیت های فراســاحل وجود دارد بنابراین 
ســازمان هواشناســی نســبت به احتیاط در شنا و 
تفریحات آبی، احتیاط در تردد شناورهای تفریحی، 

سبک و فعالیت های شیالتی توصیه می کند.

قیمت اوراق تسهیالت مسکن در معامالت روز یکشنبه 
فرابورس در پی افزایش عرضه این برگه ها که در نماد 
تسه ۹۹۱۰ به حدود ۶۶ هزار برگه رسید، وارد کانال 

۴۰ هزار تومانی شد.
به گزارش مهر، همزمان با کاهش تقاضای خرید مسکن 
و افزایش عرضه »اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده 
از تسهیالت خرید مسکن« از ســوی دارندگان این 
کارت ها در فرابورس به دلیل احتمال کاهش قیمت 
هر برگه از این اوراق در روزهای آتی، قیمت هر برگه از 
نمادهای زیرمجموعه تسه در معامالت امروز یکشنبه 
۱۲ بهمن به کانال ۴۰ هزار تومانی ســقوط کرد و با 
قیمت ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان در بســیاری از نمادها در 

ساعات پایانی معامالت امروز مواجه شد.
این در حالی است که در ســاعات ابتدایی معامالت 
روز گذشته تابلوی اوراق تســهیالت مسکن، برخی 
نمادهای زیرمجموعه تســه تا حدود ۵۴ هزار تومان 
)۵۳ هزار و ۹۱۰ تومان( هم افزایش قیمت داشت اما با 

افزایش عرضه برگه های تسه ۹۹۱۰ )اوراق تسهیالت 
مسکن صادره در دی ماه ۹۹( تا حدود ۶۶ هزار برگه، 
قیمت های پیشنهادی از سوی متقاضیان دریافت این 

برگه ها تا ۴۸ هزار تومان هم کاهش یافت.
بر اساس گزارش منتشره از ســوی بانک مرکزی در 
خصوص آمار بازار مسکن در ماه های آذر و دی ماه که 
به ترتیب ۳۵۰۰ و ۲۵۵۵ فقره معامله مسکن به ثبت 
رسیده است، به نظر می رسد با توجه به کاهش معامالت 
مسکن از یک ســو و همچنین عدم رشد محسوس 
ساخت و ســاز مســکن در ماه های اخیر، بیشترین 
خریداران اوراق تسهیالت مسکن با نرخ های پایین، 
دالالن و سفته بازان باشند تا با توجه به احتمال رونق 
بازار مسکن در سال آینده و همچنین اتمام محدودیت 
۴ ماهه فروش اوراق تسهیالت مسکن صادره در دی 
ماه امسال در اوایل سال آینده، بتوانند آنها را با نرخ های 

باالتری در بهار و تابستان ۱۴۰۰ به فروش برسانند.
اوراق تسهیالت مســکن صادره در دی ماه امسال با 

فروش حدود ۶۶ هزار برگه، پُر معامله ترین اوراق در 
معامالت امروز فرابورس بود که میانگین قیمت آن ۴۸ 
هزار و ۵۷۰ تومان بود. اوراق تسهیالت مسکن صادره 
در آذر امسال نیز با نماد تسه ۹۹۰۹ و با فروش ۱۲ هزار 
و ۶۰۰ برگه، در رتبه پُر فروش ترین تسه های امروز ۱۲ 
بهمن فرابورس قرار گرفت؛ متوسط قیمت هر برگه تسه 

۹۹۰۹ نیز به ۵۰ هزار و ۱۳۵ تومان رسید.
اوراق با نماد تسه ۹۹۰۷ )اوراق مسکن مهر امسال( با 
فروش حدوداً ۳ هزار و ۵۰۰ برگه و متوسط قیمت ۵۲ 
هزار و ۱۵۴ تومان و تسه ۹۷۱۱ )اوراق مسکن بهمن 
۹۷( با فروش ۲ هزار و ۸۰۰ برگه و متوسط قیمت ۴۸ 
هزار و ۶۶۲ تومان در رتبه های بعدی استقبال مشتریان 

این برگه ها قرار گرفتند.
با احتساب میانگین قیمت هر برگه بر اساس معامالت 
امروز اوراق تسهیالت مسکن در رقم ۴۹ هزار تومان، 
هزینه تهیه این برگه ها و دریافت تســهیالت مسکن 

کاهش یافته است.

محبوب تریــن ارز دیجیتالی جهان عقب نشــینی 
وســیعی از کانال ۳۶ هزار دالری داشت. به گزارش 
ایسنا به نقل از سی ان بی سی، پس از ثبت دو صعود 
متوالی ارزش بیتکوین و برخی ارزهای دیگر ریزشی 
شــد.  مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
در حال حاضر ۱۰۰۱ میلیارد دالر برآورد می شود 
که این رقم نســبت به روز قبل ۱.۲۲ درصد کمتر 
شده است.  ری دالیو- میلیاردر مشهور آمریکایی با 
بیان اینکه حفاظت از مشتریان در برابر ارزهای بی 
پشتوانه مساله مهمی است گفت: سرمایه گذاران در 
ارزهای دیجیتالی باید ایــن را بدانند که با یک بازار 
بسیار پرریسک طرف هستند و از دست دادن همه یا 
بخش بزرگی از سرمایه شان در این بازارها با توجه به 

نوسانات زیاد چیز خیلی عجیبی نیست.

به گفته کارشناسان بازار ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر بیتکوین در یک تقاطع حساس قرار دارد که 
حرکت رو به باال یا پایین آن بستگی به جریان ورودی 

سرمایه های جدید خواهد داشت.
رئیس بانک مرکزی انگلیس هشــدار داد با توسعه 
تکنولوژی امــکان دارد بیتکوین و ســایر ارزهای 
دیجیتالی موجود در بازار با نســل دیگری از ارزها 
جایگزین شــوند. اندرو بیلی که به صــورت ویدئو 
کنفرانس در نشست مجمع جهانی اقتصاد سخن می 
گفت با استقبال از توسعه فناوری های مالی افزود: 
روش های نوین پرداخت دیجیتالی در دنیای مالی 
ماندگار خواهند شــد اما احتماال ارزهای دیجیتالی 
به شکل فعلی تا ابد ثابت نخواهند بود و این احتمال 
وجود دارد کــه ارزهایی با تکنولــوژی بهتر، ثبات 

بیشتر و طراحی بهتر جایگزین شکل فعلی ارزهای 
دیجیتالی نظیر بیتکوین شوند. موسسه بلک راک که 
بزرگ ترین موسسه مدیریت دارایی جهان به شمار 
می رود از آغاز معامله اوراق مشتقه مبتنی بر بیتکوین 
در دو زیرمجموعه خود خبر داده اســت. هنوز هیچ 
بازارگردان آمریکایــی دارای منابع بیت کوین جدا 
نیست اما در بسیاری از آن ها به مدیران سبد دارایی 
این اجازه داده شده است تا بخشی از پرتفوی خود را 
به شکل بیتکوین یا ارزهای دیجیتالی دیگر نگهداری 
کنند. در حــال حاضر ۶۹ درصد کل بــازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیتکوین و ۱۳ درصد در اختیار 
اتریوم است.  بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه 
گمنامی از معامله گران بر بســتر بالک چین ایجاد 
شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم 
کرد پهنای باند اینترنت زیرساخت، ۲۵ درصد ارزان شد.

به گزارش ایســنا، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات- چنــدی پیش در 
گفت وگوی اینستاگرامی خود با کاربران درباره قیمت 
اینترنت گفته بود که اینترنت نه تنها گران نشــده و 
نخواهد شد که در صورت رشــد ترافیک، سال آینده 

قیمت اینترنت ارزان می شود.
از سویی به تازگی خبری  مبنی  بر احضار وزیر ارتباطات 
به دادسرای فرهنگ و رسانه در رسانه ها منتشر شد که 
حکایت از اعالم جرایمی توســط دادستان کل کشور 
علیه وزیر ارتباطات داشت. در متن این خبر آمده بود که 
محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای 
اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علی رغم 

حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام های 
دولتی که اشاره به ابالغ رییس مرکز ملی فضای مجازی 
به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین الملل 
و محدودسازی پیام رســان های خارجی دارد، احضار 

شده است.
البته پس از آن حسن روحانی، رئیس جمهوری با اشاره 
به احضار اخیر آذری جهرمی گفت: از وزیر ارتباطات 
تشکر می کنم. پهنای باند کاری عظیم و به معنی مبارزه 
با فساد است و کسی نمی تواند با مبارزه با فساد مخالف 
باشد. اگر می خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار 

کنید، باید من را احضار کنید، نه وزیر من را.
از سوی دیگر، حسین فالح جوشقانی- رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویــی امروز در توئیتر 
نوشت: با پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب کمیسیون 

تنظیم مقررات، پهنای باند  اینترنت زیرســاخت، ۲۵ 
درصد ارزان شد.

البته این کاهش قیمت درحالی اســت که شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت پهنــای باند را بــه اپراتورها و 
شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی می فروشد. 
باید دید کاهش قیمت پهنای باند اینترنت زیرساخت، 
چه تاثیری بر قیمت نهایی برای کاربران خواهد داشت.

همچنین حمید فتاحی - مدیر عامل شرکت ارتباطات 
زیرساخت درباره پیشرفت شــبکه ملی اطالعات در 
توییتر نوشت: پیشرفت زیرســاخت  ارتباطی شبکه 
ملی اطالعات بیش از ۸۰ درصداست. آنچه در برخی 
برداشــت های مغرضانه از ارزیابی های منصفانه مرکز 
ملی، پیشــرفت ۲۵ درصدی گزارش شده، اجزایی از 

زیرساخت اطالعاتی است.

پرداخت وام اجاره به ۱۹۱ هزار مستاجر

اینترنت زیرساخت ۲۵ درصد ارزان شدبیت کوین ریزش کرد
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کاهش سهم کاالهای 
سرمایه ای در سبد خانوار

چرا هیچ مسئولی 
پاسخگوی گرانی موز نیست؟

دو عامل تاثیرگذار 
در قیمت دالر

افزایش تقاضا برای شب عید در سال جاری مانند 
سالهای گذشته نخواهد بود چراکه قدرت خرید 
مرم کاهش بسیاری داشته و توانایی خرید برای 
خودروی داخلی نیز وجود ندارد. درست است در 
هفته های اخیر شاهد ریزش کمی در قیمت ها بوده 

ایم اما به هر حال...

 فربد زاوه، کارشناس خودرو

 سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران

 علی حیات نیا، کارشناس اقتصادی
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خودرو  در 
تب و تاب  ارزانی 

ابهام در آینده برجام انتظارات معامله گران ارزی را تحت تاثیر قرار داده است

بازار ارز   و طال  در  فاز  احتیاط
صفحه3
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 گرانی   بی سابقه   موز

در   سایه   بی نظارتی   سازمان های    تعزیرات   
و   حمایت ،   موز   به   کیلویی    50  هزار  تومان    رسید 

کارشناســان بازار خــودرو پیش بینی کــرده اند 
 که تا نوروز ۱۴۰۰ نوســانی در بازار خــودرو اتفاق 
نمی افتد و قیمت ها افزایش نخواهد داشت. به گفته 
این کارشناسان اگر شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود 
بگذارد و تحریم ها برداشته شود و شرکای خارجی به 
کشور بازگردند نه تنها فقط خودرو بلکه در صنایع 
دیگر نیز اوضاع اقتصادی رو به بهبود خواهد گذاشت. 
این در حالی است که تجربیات سالهای اخیر در رابطه 
با بازار خودرو نشان می دهد که این بازار تحت تاثیر 
آغاز سال جدید با تقاضای باالیی روبرو خواهد شد 
و بســیاری از فعاالن بازار و نمایشگاه داران افزایش 
قیمت ها را پیش بینی کرده اند. یک ماه و نیم تا آغاز 
سال جدید فرصت باقی است و بسیاری از خانواده ها 
می خواهند در این مدت خودروشان را عوض کنند و 
یک مدل دیگر بخرند. بعضی هم که ماشین ندارند، 
به دنبال یک گزینه برای خرید می گردند. هر چند 
بحران کرونا از ســال گذشــته تا به امروز و تا پایان 
تعطیالت نوروز نیز اجازه مســافرت های نوروزی را 
به مردم نخواهد داد اما سنت بازار خودرو همچنان 
حفظ خواهد شد و بسیاری از خریداران برای خرید 
و یا تعویض خودرو در ایام باقی مانده تا سال جدید 
اقدام خواهند کرد.به هر ترتیب فعاالن بازار با اشاره به 
ثبات نسبی قیمت خودرو در بازار معتقدند این ثبات 
قیمتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت. در این مورد 
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگا ه داران خودرو 
با بیان اینکه قیمت های خودرو در بازار نسبت به هفته 
گذشته تغییر چندانی نداشته است، اظهار داشت: با 
توجه به اینکه قیمت دالر از کانال ۲۲ هزار تومان به 
کانال ۲۴ هزار تومان رسید و نوسانات ارزی لحظه ای 
اتفاق افتاد، کاهش قیمت خودرو در بازار تقریبا متوقف 
شد، ولی افزایش قیمتی نیز نداشته ایم. وی با بیان 
اینکه در صورت نوسان نرخ ارز ممکن است قیمت 
خودرو در بازار نیز یک تا دو درصد نوســان داشته 

باشد، گفت: در مورد بازار...

سازمان هواشناسی هشدار داد

آلودگی هوای ۸ کالنشهر
قیمت تسه وارد کانال 40 هزار تومانی شد

 عرضه آبشاری اوراق تسه 



اقتصاد2
ایران وجهان

پیام تبریک مدیرعامل بانک 
مســکن در پی انتصاب رئیس 

سازمان بورس و اوراق بهادار
مدیرعامل بانک مســکن در پیامی انتصاب 
محمدعلی دهقان دهنوی به ســمت ریاست 

سازمان بورس و اوراق بهادار را تبریک گفت.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، در متن پیام محمود شایان مدیرعامل بانک 

مسکن آمده است:
برادر ارجمند جناب آقای محمدعلی دهقان 

دهنوی
رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

با سالم و احترام
انتصاب شایســته جنابعالی بعنوان ریاست 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار را صمیمانه 
تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون شما 
را در پیش برد اهداف نظام مقدس جمهوری 

اسالمی از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
مطمئنٌا مدیریت اثربخــش و توانمند توأم با 
تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی؛ موجبات 
ارتقاء آن مجموعه را فراهــم خواهد نمود. از 
درگاه حضرت سبحان ، تداوم تعالی ، توفیق و 

سعادت جناب عالی را مسالت دارم.

مدیرعامل بانک صادرات ایران:
دنبال حل مشــکل مهاجرین 

عزیز هستیم
مدیرعامــل بانک صــادرات ایــران در پی  
اعتراضات برخی از مهاجرین افغانســتانی به 
قطع خدمات کارت های بانکی، گفت: در پی 
یافتن راه حل جایگزین هستیم تا مشکل این 
عزیزان حل شود.حجت اله صیدی، مدیرعامل 
بانک صادرات ایران در گفت وگویی با اشاره به 
لزوم شــفافیت عملیات مالی و تراکنش های 
بانکی و رعایــت قوانین و مقــررات مبارزه با 
پولشویی گفت: بانک مرکزی از مدت ها پیش، 
اقدام به الزامی کردن اخــذ اطالعات هویتی 
کامل و صحیــح برای مشــتریان و صاحبان 

حساب ها و کارت های بانکی کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران 
وی با یادآوری این نکته کــه روش عملیاتی 
برای احراز اطمینــان از کامل و صحیح بودن 
اطالعات هویتی هر فرد، اخذ کد شهاب است، 
افزود: کد شهاب، شناسه هویت الکترونیکی 
بانکی اســت بدین معنا که برای هر مشتری 
بانکی، یک شناســه هویتــی منحصر به فرد 
توســط ســامانه نهاب تعریف می شود و کد 
شهاب، رابط اصلی برقراری میان سامانه های 
بانکی و نهاب است.صیدی ادامه داد: سامانه 
نهاب بر روی شبکه ملی کشور )NiBN( برای 
تمامی بانک ها و مؤسســات مالی مجاز قابل 

استفاده است.

نشناختن فرصت ها و تهدیدات 
آفت سازمان پویا و چابک است

در راستای نظارت بر نحوه ارائه خدمات بانکی 
به مشتریان و بررسی عملکرد مدیریت شعب 
استان  قزوین، عیسي امامي عضو هیأت مدیره 
بانک مهر ایــران به همراه احســان غالمي 
رییس اداره کل ســازمان و برنامه ریزي این 
بانک ضمن بازدید از شــعب این اســتان در 
 جلسه مشترك رؤساي شعب و دوایر ستادي

 شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، در این بازدید دو روزه امامي از ۱۰ 
شعبه استان بازدید و ضمن بررسي عملکرد و 
ارزیابي فعالیت هاي صورت گرفته، راهکارهاي 
الزم در خصوص ارتقاي کمي و کیفي خدمات 
بانک را به مشــتریان را ارائــه کرد.امامی در 
جلسه مشترك رؤسای شعب و دوایر ستادی، 
بر اشراف همه همکاران در استفاده از برنامه 
عملیاتي بانک به  منظورکنترل جایگاه شعبه 
و مقایســه عملکردي با سایر شعب هم درجه 
در کشور و همچنین اســتفاده مرتب از همه 

سامانه ها تأکید داشت.
وی عــدم آگاهــی، نداشــتن تســلط و 
تحلیــل و همچنین نشــناختن فرصت ها و 
 تهدیدات را آفت ســازمان هاي پویا و چابک 

برشمرد.
عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران ضمن ارج 
نهادن به تالش های مدیریت شــعب استان 
قزوین در جانمایي شــعب تازه تأســیس و 
انتخاب افــراد باانگیــزه از تالش هاي مثبت 
همکاران در کســب رتبه چهــارم در برنامه 
عملیاتي و عبور منابع اســتان از مرز ۸هزار 

میلیارد تقدیر کرد.

بانک ها

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی گفــت: ۴۰ هزار 
میلیارد تومان منابع وام ۱۲ 
درصد به تمام واحدهایی که 
در دوران کرونا آسیب دیده 
بودند اختصــاص پیدا کرد. »محمد شــریعتمداری« 
اظهارداشت: بررسی های انجام شده از سوی موسسات 
تحقیقات جهانی، ۸۷ درصد اقتصــاد دانان معتقدند 
دولت های متبوعشان سیاست های مدونی برای مقابله 
با آثار فقر ناشــی از کرونا ندارند و ایــن نگرانی ها را دو 
چندان می کند.وی به تاریخچه و تجربه تاریخی نظام 
رفاه اجتماعی در کشور پرداخت و گفت: در دهه پنجاه 
قدم هایی در این زمینه برداشته شد و وزارت رفاه تشکیل  
و قرار شد بر پایه آن مسائل رفاهی دنبال شود. سپس از 
ابتدای دهه ۸۰ اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه به 
جمع بندی رسیدند که ضرورت دارد ساماندهی جدیدی 
در حوزه مسائل رفاهی اجتماعی انجام شود. وزیر تعاون 
افزود: در ادامه با ادغام وزارتخانه های  تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی حوزه وسیعی پیش روی کشور قرار گرفت و با 
قوانین و برنامه هایی که در جریان  بودجه به صورت یک 
ساله تصویب شد به تدریج این قانون مادر نیز از بین رفت 

و شورای عالی رفاه از جایگاه واقعی خود تنزل پیدا کرد.
وی با بیان اینکه منابع گسترده ای در حوزه رفاه هزینه 
می شــود اما نتایج ارزشــمندی در حــوزه برخورد با 
چهره های خشن فقر،  فقر آموزشی، بهداشتی، درمانی و 
تغذیه نمی بینیم، افزود: سهم منابعی که به صندوق های 
تامین اجتماعی و بازنشستگی در بودجه اختصاص می 
یافت ظرف کمتر از یک دهه تقریبا ۱۰ برابر شده  و در 
بودجه سال جاری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع فقط 
صرف کمک به صندوق ها شده است و افزایش این سهم 
ریشه در فقدان آینده نگری گذشته است.شریعتمداری 
گفت: عالوه بر آن نظام یارانه ای که در کشور وجود دارد 

بسیار متنوع اســت و در جاهای مختلف هزینه هایی را 
انجام می دهد که منسجم و یکپارچه نیست. نظام جامع 
تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه اجتماعی رفاه 
اجتماعی در کشور وجود ندارد و دستگاه ها و بخش ها 
هریک متکفل اموری در این حوزه ها هستند. وی با بیان 
اینکه با وجود همه تالش هایــی که صورت گرفته فاقد 
مطالعه مبتنی بر شواهد در خصوص پیامدهای اجتماعی 
در حوزه کرونا هستیم گفت: در این حوزه مطالعه جامع 
بر اساس شواهد در حوزه پیامدهای اجتماعی کرونا را در 
دستور کار قرار داده ایم .وزیر تعاون به مجموعه اقدامات 
انجام شده درباره ارتقای وضعیت معیشتی مردم گفت : 
آسیب شناسسی و حل مسایل  در این حوزه ها  در دستور 
کار قرارگرفت به طور مثال طی دو سال حداقل دستمزد 
کارگران  ۸۷ درصد  افزایش یافــت.وی افزود: طی دو 
سال  منابع  مربوط به حوزه معلوالن، مددجویان، افراد 
دارای معلولیت شدید و پرســتاران آنها در بهزیستی ۵ 

برابر افزایش یافت .شریعتمداری تصریح کرد: در زمینه 
شناسایی گروه های هدف و طراحی سامانه ای که بتواند 
اطالعات دقیق از اقشــار مختلف جامعه ارائه کند هم 
قدم های جدی برداشته شده است.به گفته وزیر تعاون 
برای اولین بار به حدود سه میلیون نفر در شرایط کرونا 
منابع بالعوض بین ۲۰۰ تــا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت 
شده اســت که این ســه میلیون نفر جزو هیچ کدام از 
گروه های شناسایی شــده نبودند و هیچگونه بیمه ای 
نداشتند و تحت پوشش هیچ نهاد امدادی نیز نبودند. 
شریعتمداری اظهارداشــت: اطالعات بسیار وسیعی از 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان به دست آورده ایم که این 
داده ها امروز مبنای تصمیم گیری ها است .وی توضیح 
داد: زمانی که اولین بار کمک معیشتی را توزیع کردیم 
دو نمودار مصرف بنزین و توزیع یارانه معیشتی که بر پایه 
افزایش قیمت بنزین صورت گرفته بود با هم یک ضربدر 
درست کرد. در تهران که بیشترین مصرف یارانه  بنزین 

وجود دارد کمترین میزان یارانه معیشتی توزیع شد اما 
در سیستان و بلوچستان تقریبا همه افراد یارانه معیشتی 
دریافت کردند یعنی برای آنهایــی که کمترین میزان 
یارانه بنزین را داشتند بیشترین کمک هزینه معیشتی 
را دریافت کردند.شریعتمداری در خصوص کارکردهای 
دیگر پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان نیز گفت: در این پایگاه 
اطلس شناسایی  بانوان سرپرســت خانوار تهیه شد و 
اکنون وضعیت آنان در همه مناطق کشور روشن است،  
یک میلیون و ۲۰ هزار نفر از این جمعیت کسانی بودند 
که از هیچ بیمه ای برخوردار نبودند و هیچگونه حقوقی  
دریافت نمی کنند. وی با بیان اینکه امروز اطالعات دقیق 
و عمیقی از بخش های مختلف در پایگاه اطالعات رفاه 
ایرانیان وجود دارد اظهار داشت: این پایگاه مبنای تصمیم 
گیری است و معتقدیم  تصمیم گیری و حکمرانی داده 
محور برپایه اطالعات دقیق به دست می آید.وزیر تعاون 
تصریح کرد :با شناســایی دقیق جامعه هدف ۲۳ هزار 
میلیارد تومان منابع یک میلیون تومانی به صورت وام 
قرض الحسنه میان کســانی که متقاضی بودند توزیع 
شــد، ۴۰ هزار میلیارد تومان منابــع وام ۱۲ درصد به 
تمام واحدهایی که در دوران کرونا آســیب دیده بودند 
اختصاص پیدا کرد. وی ادامه داد: در حوزه بیمه بیکاری 
نیز با راه اندازی سریع ســامانه درخواست بیش از ۸۶۰ 
هزار نفر متقاضی بیمه بیــکاری ثبت نام کردند و بیش 
از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای چهار ماه عالوه بر 
بیمه بیکاری که بر اساس قانون تعلق می گرفت، پرداخت 
شد. وزیر تعاون خاطرنشــان کرد: پایگاه اطالعات رفاه 
ایرانیان قشر محور نیست، بلکه  اطالعات آن بر مبنای 
داده های دقیق مالی و تقسیم بندی در دهک بندی است 
.شریعتمداری بورسی شدن شستا نیز اشاره کرد و گفت: 
بورسی شدن شستا با  دارا بودن سهام جزیی یا عمده در 
 ۶۰۰ شرکت در راستای شفاف ســازی صورت گرفت
 و  در همین شــرایط درآمد این شرکت ها ۲ تا ۱۲ برابر 
افزایش پیدا کرد به گفته وی هفت میلیون کارگر رسمی 

بیمه نشده داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

پرداخت ۴۰ هزار میلیارد وام کرونا به کسب و کارها

روحانی: 
خناسان می گفتند سخن امام برای 

آب و برِق مجانی نشدنی است
رئیس جمهور گفت: بخشی در سخنرانی امام بود که 
برخی خناســان آن را دنبال کردند و آن این بود که 
فرمودند ما کاری می کنیم آب و گاز برای مردم رایگان 
شود، ولی خناس ها می گفتند چی شد آن آب و برق 
مجانی؟حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
در مراسم افتتاح پروژه های وزارت نیرو، با اشاره به ایام 
پیروزی انقالب اسالمی، گفت: در آن مقطع امام با یک 
استقبال بی نظیر وارد کشور شد. این ساعت هایی که 
در آن ایام می گذراندیم بسیار حساس در تاریخ کشور 
بود و آن ســخنرانی مهمی که در بهشت زهرا ایراد 
کردند و مورد استقبال تاریخ بود.وی افزود: تیکه ای در 
سخنرانی امام بود که برخی خناسان آن را دنبال کردند 
و آن این بود که فرمودند که ما کاری می کنیم آب و 
گاز برای مردم رایگان شود،ولی خناس ها می گفتند 
چی شد آن آب و برق مجانی؟ و دولت دوازدهم افتخار 
می کند این کار را انجام داد و ما امروز توانتسیم برای 
افرادی که مصرف بسیار کمی دارند برایشان هم برق و 
هم آب و هم گاز مجانی است.رئیس جمهور همچنین 
با اشاره به انتخابات ســال آینده و اظهار امیدواری از 
مشارکت باالی مردم در این انتخابات گفت: انتخابات 
نباید باعث شود اخالق و معنویت را خدایی نکرده زیر 
پا بگذاریم، همه باید برادرانه کنار هم باشیم، ملت، 
دولت و هدف واحد داریم و ان شــااهلل دهه فجر برای 
مردم ما مبارك باشه و ما بتوانیم راه و وصیت های امام 
را به خوبی عمل و اجرا کنیم.وی در بخش دیگری از 
ســخنانش با بیان اینکه امروز در ۲ استان شمالی و 
شمال غرب در اســتان خراسان شمالی و کردستان 
طرح های بسیار مهمی افتتاح شد گفت: خوشحالیم 
با وجود اینکه امسال سال بسیار سختی برای مردم 
ما بود، در عین حال شعار جهش تولید مقام معظم 
رهبری روی زمین نماند و در اســتان های مختلف 
افتتاحیه های فراوانی داشته ایم و به یک معنا امسال 

واقعاً جهش تولید بود.

وزیر بهداشت:  
خباثت ها درباره واکسن روسی 

خیانت ملی است
می گویند قرار است »واکسن نامرغوب وارد کنند و من 
آن را نمی زنم«. این حرف ها چیســت که می گویید و 
دل مردم را خالی می کنید. این چه خباثتی است.  مگر 
بی غیرت شده ایم که برویم واکسن نامرغوب وارد کنیم. 
به خدا این حرف ها خیانت ملی است.وزیر بهداشت با 
بیان اینکه با بیان اینکه این خباثت ها درباره واکســن 
روسی خیانت ملی است، ادامه داد: می گویند قرار است 
»واکســن نامرغوب وارد کنند و من آن را نمی زنم«. 
این حرف ها چیست که می گویید و دل مردم را خالی 
می کنید.سعید نمکی در جلسه ستاد منطقه ای کرونا 
با بیان اینکه خوشحالم که در یک ماه گذشته دو بار به 
استان کرمان سفر کردم اظهار داشت: یک بار در مراسم 
سالگرد شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی و یکبار 
در سالروز ورود تاریخی امام به کشور به این استان آمدم.

وی با بیان اینکه کم شدن امار کرونا در کشور برگ زرین 
دیگری برای نظام جمهوری اسالمی بود که می توان با 
وفاق و همدلی و روحیه جهــادی و تجربه دوران دفاع 
مقدس حماسه ای را خلق کنیم که در تاریخ اپیدمی های 
جهان ماندگار شود گفت: از همه کسانی که در این مسیر 
تالش و کمک کردند قدردانی می کنم.وزیر بهداشت و 
درمان و آموزش پزشکی با قدردانی از مردم و کسبه ای 
که روزهای سخت کرونا محدودیت ها را تحمل کردند 
گفت: حتی یک مرگ هم برای ما غم انگیز اســت، اما 
دستاوردهای امروز را باید به این مردم تبریک گفت.وی 
با بیان اینکه ما برای مرگ هیچ شهروندی در هیچ جای 
دنیا احساس شادمانی نمی کنیم، ادامه داد: دو رقمی 
شدن مرگ ها دستاوردی است که در سالروز ورود امام 
خمینی)ره( و پیروزی انقالب اسالمی باید آن را به این 
مردم تبریک گفت.نمکی با اشاره به اینکه این دستاورد 
بزرگی بود ادامه داد: اما ما و همکارانمان همواره نگران 
بازگشت موج جدید بیماری هستیم افزود: این ویروس 
پیچیده هر روز از خودش چهره های بســیار متفاوت 
و موزیانه ای را نشــان می دهد و با جهش هایی که در 
اقصی نقاط جهان از خودش نشان داده همه را نگران 
کرده است و همه گران هستند که با یک خیز جدید 
بیماری مواجه شوند.وی با بیان اینکه ما تمام حواسمان 
را جمع کردیم که به دام یک تله هولناك جدید نیفتیم 
گفت: این نگرانی وجود دارد که ســاده انگاری، عادی 
انگاری و بی توجهی به خطر بیمــاری ما را دچار خیز 
چهارم بیماری در کشور کند.وزیر بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکی با اشاره به اینکه اگر دچار خیز چهارم 
بیماری شویم ارتفاعی به مراتب بیشتر و سرعت انتشار 
آن به مراتب بیشتر خواهد بود ادامه داد: این همدلی و 
وفاق و سرمایه ملی را به عنوان یک دستاورد بزرگ را که 
با کمک همه از جمله بسیج وسازمان های مردم نهاد و 
دستگاه ها محقق شده است را باید حفظ کنیم و این 

طرح محله ور استمرار داشته باشد.

اخبار
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معاون اول رئیس جمهور  گفت: مطمئن باشید دولت 
نسبت به واردات واکسن معتبری که مورد تایید وزارت 
بهداشت باشد اقدام خواهد کرد و با وجود محدودیت 
منابع ارزی، ارز مورد نیاز واردات واکسن مهیا شده است.

معاون اول رئیس جمهور  گفت: مطمئن باشید دولت 
نسبت به واردات واکسن معتبری که مورد تایید وزارت 
بهداشت باشد اقدام خواهد کرد و با وجود محدودیت 
منابع ارزی، ارز مورد نیاز واردات واکسن مهیا شده است.

اسحاق جهانگیری در دیدار با نخبگان، جوانان و فعاالن 
اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان گفتگو را الزمه 
حل مشکالت و مسائل کشــور دانست و اظهار داشت: 
امروز به نقطه ای رسیده ایم که برای حل مسائل کشور 
نیازمند استمرار جلسات گفتگو میان دولت و نخبگان 
هستیم و الزمه گفتگو این است که زبان نقد را تحمل 
کنیم و آستانه صبر و حوصله خود را باال ببریم.معاون 
اول رئیس جمهور با اشــاره به اینکه در سه سال اخیر 
جلسات گفتگوی دولت و نخبگان و فضای ارتباط میان 
مردم و مسئوالن کم فروغ و کمرنگ شده است، افزود: 

هرکس به آینده کشور عالقه مند است و خود را مدیون 
خون شهدا می داند باید تالش کند تا از طریق گفتگو 
راهی برای حل مسائل کشــور پیدا کنیم.وی با اشاره 
به تحریم ها و فشارهای دوره اخیر، خاطرنشان کرد: از 
سال 9۷ با مسائلی در کشور روبه رو شدیم که مسئولین 
کشور در بروز این مشکالت تقصیری ندارند. ایران ۱۸ ماه 
مذاکرات مستمر با آمریکا و پنج قدرت بزرگ دنیا انجام 
داد و به یک توافق دست پیدا کرد. هنر دولت این بود که 
در مذاکرات نشان دهد که به جای تنش می توان از طریق 
گفتگو نسبت به حل و فصل مسائل اقدام کرد. جهانگیری 
ادامه داد: متاسفانه فرد دیوانه ای در آمریکا بر سر  کار آمد 
و با وجود پایبندی ایران به همه تعهدات برجام، بدون 
هیچ دلیل و منطق از برجام خارج شــد و ایران را وارد 
جنگی نرم کرد که در این جنــگ بنیان های اقتصاد و 

زندگی مردم کشور را هدف گرفته بود.معاون اول رئیس 
جمهور اظهار داشت: نمی توانستیم شرایط را برای مردم 
بازگو کنیم و بگوییم که با نفت، اقتصاد و نیازهای اصلی 
کشور چه کرده اند و با مسدود کردن دارایی ها و منابع 
مالی ایران در کشــورهای دیگر، حتی در مسیر تهاتر 
کاال با نفت نیز اخالل می کردند. در این شرایط به این 
باور رسیدیم که راهی جز ایستادگی نیست و اقداماتی 
کردیم که بخشی برای بی اثر کردن تحریم ها و بخشی 
برای عبور از این شرایط بود.جهانگیری در ادامه با اشاره 
به ســرمایه گذاری های بزرگ و اقدامات مهم عمرانی، 
گفت: علی رغم این سرمایه گذاری ها در کشور، شاهد 
نارضایتی، نگرانی و گالیه های انباشته در مردم هستیم 
که ریشه این نارضایتی ها، احساس تبعیض و نابرابری 
اجتماعی و اقتصادی است.وی اضافه کرد: مردم بیش از 

نداری، از تبعیض رنج می برند. مردم احساس می کنند در 
تقسیم مسئولیت ها به جای شایستگی، روابط و تبعیض 
حاکم است. باور جامعه این است که با عده ای با بغض و 
کینه و با عده ای دیگر با مدارا برخورد می شود. احساس 
مردم درباره فساد این است که عده ای در کشور در حال 
غارت و کسب ثروت و عده ای به نان شب محتاج هستند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه داشــتن نگاه به 
چشم انداز آینده ایران موضوعی پراهمیت است، گفت: 
این مهم است که جامعه بپذیرد آیا قادر هستیم مشکالت 
را حل و فصل کنیم. آیا مردم این اعتماد را به حاکمیت 
دارند که تصور کنند حاکمیت کارآمد است و می تواند 
مشکالت را برطرف ســازد. این موضوع وجه مشترك 
همه رسانه های معاند و سیستم براندازی کشور است که 
می خواهد مردم را به نقطه ای برساند که باور جامعه این 
باشد که حکومت و دولت قادر نیست به مشکالت مردم 
رسیدگی کند و در این میان برخی افراد در داخل نیز به 
دلیل مخالفت ها و اختالفات جناحی در تالش برای القاء 

ناکارآمدی دولت هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به بازنشستگان و 
فرهنگیان اطمینان داد که منابع مالی الزم برای اجرای 
طرح متناسب سازی حقوق بازنشســتگان با شاغلین 
و طرح رتبه بندی فرهنگیــان در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
دیده شــده و این روند در ســال آتی نیز ادامه خواهد 
یافت.محمدباقر نوبخت با اشــاره به وضعیت ذینفعان 
الیحه بودجــه ۱۴۰۰، از جملــه حقوق بگیران دولتی 
و مســتمری بگیران تامین اجتماعی و بازنشســتگان، 
گفت: از سال ۱۳9۲ تا ۱۳9۷ موفق به تثبیت نرخ ارز 
شــدیم، نرخ تورم دو رقمی را یک رقمی کردیم و نرخ 
رشــد اقتصادی را مثبت و حتی در یک سال به صورت 
دو رقمی درآوردیم.وی با اشــاره به اینکه پیش از این 
افزایش حقوق سنواتی ساالنه یک بار اتفاق می افتاد و 
کم و بیش روال قابل تحملــی را ایجاد کرده بود؛ ادامه 
داد: اما با شرمندگی، سه سال تحریم، محاصره اقتصادی 
و کاهش شــدید منابع ارزی از صد و چند میلیارد دالر 
به چند میلیارد دالر؛ شــرایط اقتصادی سختی را رقم 
زد. در حال حاضر با همین منابع ارزی محدود کشور را 

اداره می کنیم. همانطور که شما با قلت منابع، در حال 
مدیریت هزینه منزل هســتید ما هم در نگاهی کالن 
با همین شرایط در حال اداره کشــور هستیم. در این 
سالها شــرایط موجود ایجاب می کند که واقع بینانه تر 
عمل کنیم.معاون رئیس جمهور با اشــاره به مجموعه 
اقدامات حمایتی دولت در سال ۱۳99 از اقشار مختلف، 
از مطالبه و توقع مردم درباره اینکه »آیا این اقدامات در 
سال ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد داشت؟«؛ یاد کرد و افزود: 
در چند ماهه اول سال ۱۴۰۰ افتخار ادامه این مسیر را 
خواهم داشــت. ضمن اینکه تمامی این موارد در بستر 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده است که در کمیسیون 
تلفیق نیز این موارد بررســی شــد.وی در واکنش به 
نظرات کاربران و سواالت آنها در فضای مجازی گفت: 
اولین تقاضا از ســوی اعضای هیات علمی وزارت علوم 
مطرح شده اســت که خواهان همسان سازی حقوق با 
اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی هستند. 
این اقدام در اسفند سال ۱۳9۸ انجام شد و مجوز الزم 
برای هم ترازی به وزارت علوم و وزارت بهداشــت داده 

شــده تا در هم ترازی و تطبیق اقدامــات الزم را انجام 
دهند. بخش نخست آن انجام شد و باید همچنان دنبال 
شود. در الیحه بودجه ۱۴۰۰ هم پیشنهادی ارائه شد 
و سازمان برنامه و بودجه هم آن را تایید کرد اما بدون 
هیچ دلیلی در کمیســیون تلفیق به تصویب نرســید. 
البته امروز مجددا وزیر محترم علوم برای پیگیری این 
موضوع به سازمان برنامه آمد و می کوشیم این همسان 
سازی را در سال ۱۴۰۰ هم اجرایی کنیم.به گفته وی، 
برای کارمندان این وزارتخانه هم مجوزهای الزم صادر 
شده تا همچون دیگر کارمندان از امتیازات فصل دهم 
اســتفاده کنند. کما اینکه به کارمنــدان وزارت علوم 
قول داده بودم؛ منابع الزم بــرای این منظور در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شــده اســت. به این ترتیب 
برای سال آینده نه تنها همسان ســازی هیات علمی 
دانشگاه علوم و علوم پزشــکی را خواهیم داشت، بلکه 
همه کارکنان این وزارتخانه نیز از امتیازات فصل دهم 
برخوردار می شوند.وی در مورد متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان نیز تصریح کرد: مدل اجرای این موضوع 

در دو بخش بازنشستگان لشــکری و کشوری و تامین 
اجتماعی متفاوت بود. ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این 
منظور اختصاص دادیم که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن 
برای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشستگان لشکری و 
کشــوری بود و ۳۲ هزار میلیارد تومان برای ۳ میلیون 
و ۶۰۰ هزار نفراز بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر 
گرفته شــد. تمامی مبلغ ۱۸ هزارمیلیارد تومان برای 
این منظور اختصاص داده شد؛ اما به دلیل یک مشکل 
قانونی فقط ۳۰ درصد مبلغ ۳۲ هــزار میلیارد تومان 
به بازنشســتگان تامین اجتماعی پرداخت شد. اگرچه 
متوسط سرانه بازنشستگان تامین اجتماعی باید ۸,۸ 
میلیون تومان می شد اما به دلیل این منع قانونی محقق 
نشد. برای رفع این مشکل جلسات مختلفی با وزیر رفاه 
و تامین اجتماعی داشتیم که آخرینش چهارشنبه هفته 
گذشــته بود. الیحه ای هم به مجلس شورای اسالمی 
ارسال کردیم. این اطمینان را به شما عزیزان می دهم 
که بودجه الزم برای این منظور در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 

نیز دیده شده است.

ابوالفتــح صانعی رئیــس انجمــن واردکنندگان 
تجهیزات پزشــکی اظهار کرد: روند ثبت سفارش 
و واردات تجهیزات پزشکی بدین ترتیب است که 
وزارت بهداشت در صورت نیاز بازار و درمانگاه های 
کشور اجازه واردات به شــرکت های واردکننده را 
می دهد در غیر این صورت امکان ثبت ســفارش 
وجود ندارد و هرگونه فعالیتی غیر قانونی اســت.
وی افزود: بانک مرکزی از زمانی که به شرکت های 
واردکننده ارز تخصیص می دهــد، ۶ ماه فرصت 
قائل می شــود تا کاال وارد گمرکات کشــور شود 
که در این خصوص با مشــکالتی مواجه شده ایم.

رئیس انجمن واردکنندگان تجهیزات پزشــکی 
بیان کرد: ۲ سال گذشته شرکت های واردکننده 
تجهیزات پزشــکی به درخواست وزارت بهداشت 
اقدام به واردات کاال بــه ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون دالر کردند و از آن زمان شمارش معکوس 
بانک مرکزی آغاز شــد.صانعی ادامه داد: به دلیل 
شرایط تحریمی،شرکت های واردکننده برای ثبت 
سفارش و پرداخت ارز کاال های تجهیزات پزشکی 
به مدت زمان بیشــتری نیاز دارنــد زیرا دور زدن 
تحریم ها و انجام تبــادالت ارزی و بانکی بیش از 
۶ ماه به طول می کشد.وی تصریح کرد: در همین 

راستا برای واردات این حجم از تجهیزات پزشکی 
حدود 9 ماه زمان نیاز است و به همین دلیل بانک 
مرکزی شرکت های واردکننده را جزء لیست سیاه 
ارز بگیران قرار داده و ادعا می کند که یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون دالر از ارز هــا تخصیص یافته  گم 
شده اســت.صانعی افزود: از بانک مرکزی تقاضا 
داریم تا بازه زمانی درخواســت  تــا رفع تعهدات 
ارزی را افزایش دهد. رئیس انجمن واردکنندگان 
تجهیزات پزشــکی ابراز کــرد: از طرفی هم پس 
از ورود کاال به گمــرکات کشــور، ارتباط وزارت 
بهداشت و گمرك که طی سامانه ای به نام تی تک 

هماهنگی دارند با اختالل مواجه شد و بانک مرکزی 
اتهام بــاز پس ندادن ارز را به گردن شــرکت های 
واردکننده  انداخت.صانعــی تصریح کرد: نهایتا با 
تحقیقات صورت گرفته از ســوی وزارت بهداشت 
منابع مصرفی کاال های واردشــده مشخص و پس 
از یک سال این اتهامات به تازگی از روی شرکت ها 
برداشته شد، اما بانک مرکزی این موضوع را تا کنون 
عمومی نکرده اســت.رئیس انجمن واردکنندگان 
تجهیزات پزشــکی عنوان کرد: با وجود برداشت 
اتهامات از شــرکت های واردکننده، اما همچنان 

تحقیقات نهاد نظارتی ادامه دارد. 

جهانگیری:

مردم بیش از نداری، از تبعیض رنج می برند 

نوبخت: 

متوسط سرانه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید ۸.۸ میلیون تومان می شد

بدهی ۲۷۸ میلیون دالری بانک مرکزی به واردکنندگان تجهیزات پزشکی

گروه اقتصاد ایران وجهان
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ورود قیمت سکه به کانال ۱۱ میلیونی
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۱۰ هزار تومانی نسبت به روز شنبه ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله شد. ارزش سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۱ میلیون 
و ۵۰ هزار تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.عالوه براین، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۰۲ هزار تومان و هر مثقال طال به 

چهار میلیون ۷۷۵ هزار تومان رسید.انس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۸۴۸ دالر و ۲۰ سنت فروخته شد.
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دو عامل تاثیرگذار در قیمت دالر
علی حیات نیا، کارشناس اقتصادی

روند کاهشی قیمت دالر و طال طی چند وقت اخیر به دو عامل بستگی داشته که مهمترین آن نهایی شدن نتیجه انتخابات آمریکا است. نتیجه انتخابات آمریکا این امیدواری را بین فعاالن اقتصادی و تصمیم گیران ایجاد کرده که احتمال برگشت به 
برجام وجود داشته باشد و به دنبال آن بهبود شرایط اقتصادی را شاهد باشیم. عامل دیگری که به کاهش نرخ ارز دامن زد صحبت هایی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده است.

با حذف ارز مرجع دیگر تفاوت قیمت چندانی بین ارز مرجع، ارز نیمایی و آزاد نخواهیم داشت و این موضوع باعث می شود صادرکنندگان تمایل بیشتری برای بازگرداندن ارز خود از طریق مجاری قانونی داشته باشند تا بخواهند آن را در بازار آزاد عرضه 
کنند. البته افزایش عرضه ارز عاملی است که می تواند به کاهش قیمت آن در بازار دامن بزند. این در حالی است که در اسفندماه به روال هر سال به دلیل افزایش تقاضا برای ارز و حتی گاهی طال ممکن است دوباره شاهد باال رفتن قیمت ها باشیم. وضعیت 
قیمت دالر و طال بعد از اسفند ماه به عوامل مختلفی از سیاست های بانک مرکزی گرفته تا تعیین تکلیف بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین سیاست های دولت جدید آمریکا در برابر ایران بستگی دارد و از همین رو نمی توان از هم اکنون پیش بینی دقیقی برای 

آن داشت. از طرفی دیگر به نظر می رسد حباب سکه در حال تخلیه شدن است و قیمت آن به رقم واقعی نزدیک می شود، درباره دالر نیز با توجه به شاخص های کالن اقتصادی به نظر می رسد قیمت های فعلی منطقی باشد.

به  نظر می رسد بازار ارز و طال 
رو به آرامــش و ثبات پیش 
می رود. البته پیش بینی نرخ 
ارز برای آینده دشوار است، 
چرا که نرخ ارز با مسائل مالی 
و میزان صادرات کشور ارتباط مستقیمی دارد. اما به 
نظر می رسد با تخلیه جو روانی اخبار سیاسی آرامش 
در انتظار دو بازار بزرگ سرمایه گذاری کشور یعنی ارز 

و طال است.
این در حالی است که کارشناسان بازار معتقدند که هر 

چه ارتباطات بین المللی کشور با ابهام روبرو شود، عرضه 
و تقاضای ارز به هم می ریزد و نوسان ایجاد می کند. از 
آنجا که وضعیت دالر تحت تاثیر انتخاب بایدن کاهشی 
شده و انتظارات تورمی در ایران هم کاهشی است؛ اگر 
آمریکایی ها به تعهدات برجامی خود برگردند، به نظر 
می رسد که ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان تاثیر کاهشی بر نرخ 
ارز داشته باشد. با کاهش نرخ ارز، بقیه بازارها هم تحت 
تاثیر آن روند کاهشی پیدا می کنند، به عنوان مثال، بازار 
طال به سرعت واکنش نشان می دهد و به ازای هر اونس، 

۲۰۰۰ دالر کاهش می یابد.
مرتضی ایمانی راد، کارشناس اقتصادی در این رابطه می 
گوید: انتخاب بایدن، ورود دوباره ایران به اف ای تی اف 
و خروج ایران از لیست سیاه  و افزایش فروش دالر سه 

عاملی هستند که شرایط را برای کاهش قیمت دالر مهیا 
خواهند کرد. وی هشدار داده است اگر سیاست های 
پولی و ارزی ساماندهی نشود و مساله افزایش صادرات 
نفت و خروج ایران از لیست ســیاه حل نشود، دوباره 
دالر گران می شــود.وی اعالم کرده است با توجه به 
پیچیدگی های مساله ایران در نظام جهانی منحنی 
تغییرات دالر تا انتهای سال آینده یو شکل باشد و بسیار 
نامحتمل است که یک منحنی کاهنده و باثبات داشته 
باشد. او گفته است اینکه کف قیمتی سال آینده در چه 
تاریخی و در چه قیمتی شکل می گیرد، بسیار سخت و 

غیر قابل پیش بینی است.
بر همین اساس در بازار ارز زمزمه دالر ۲۵هزار تومانی 
هم شــنیده می شــود و معامله گران تحت تاثیر این 

جو افزایشــی حجم خرید خود را بــاال برده اند، البته 
همچنان برخی معامله گران نسبت به این موج افزایشی 
بی اطمینان هستند و بر همین اساس حضور کم رنگ و 
محتاط تری در بازار دارند چراکه درصورت انتشار یک 
خبر سیاسی مثبت بازار به سرعت تغییر جهت خواهد 
داد و از این رو فعال معامالت در ســایه احتیاط انجام 
می شود. حاال در چنین وضعیتی که بازار ارز به شدت 
تحت تاثیر جو روانی خبرهای سیاســی قرار گرفته و 
تصورات مثبت نسبت به آینده روابط ایران و آمریکا به 
شک و تردید بدل شده، حضور بازارساز الزامی است؛ 
اگر در این شرایط بازارســاز با اقدام مناسب و به موقع 
جلوی التهابات داخلی را نگیرد دالر در مسیر افزایشی 

قرار خواهد گرفت.

ابهام در آینده برجام انتظارات معامله گران ارزی را تحت تاثیر قرار داده است

بازار ارز  و طال در فاز احتیاط
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

با وجود آنکه بارها جلساتی بین نمایندگان مجلس و وزرای 
مرتبط با حوزه مســکن به منظور کنترل قیمت مصالح 
ساختمانی برگزار شده، بنا به اذعان نمایندگان بی نتیجه 
بوده و در این شرایط عمده سود مصالح به جیب واسطه ها 
می رود. در بازار مسکن هم که از حدود دوماه قبل به رکود 
معامالت و آرامش قیمت رسیده بخر و بفروشها برای خانه 
های زیر قیمت طمع کرده اند تا در آینده با نرخهای باالتر 

به خریداران واقعی بفروشند.
رشد قیمت فوالد و سیمان که تاثیر مستقیم بر قیمت تمام 
شده مسکن دارد دولت و مجلس را به فکر کنترل بازار این 
کاالها انداخته است. برای چاره اندیشی به منظور کنترل 
قیمت تمام شده مسکن جلساتی بین نمایندگان مجلس 

با وزرای راه و شهرسازی و صمت برگزار شده است.
بررسی ها نشان می دهد برخی مصالح ساختمانی پس 
از خروج از درب کارخانه تا به دست مصرف کننده نهایی 
برســد مشــمول ۱۰۰ درصد افزایش قیمت می شود. 
نمایندگان مجلس این معضــل را نتیجه عدم نظارت و 
ناکارآمدی دستگاه ناظر می دانند. با توجه به تولید این 
محصوالت در داخل کشــور و حتی صادرات این کاالها 
کارشناســان معتقدند بازارهای فوالد و سیمان نباید از 
قیمت ارز متاثر شود و علت اصلی رشد قیمت نهاده های 

ساختمانی به عملکرد واسطه ها و دالالن برمی گردد.
با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بخصوص 
در چند ماه گذشــته نمایندگان مجلس خواستار اقدام 
فوری از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده اند. 
قرار اســت روز یکشــنبه ۱۲ بهمن ماه نیز علیرضا رزم 
حسینی وزیر صمت مهمان کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس باشد تا به سواالت نمایندگان پاسخ دهد. محور 

سواالت طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد 
اصالح سیاستهای تنظیم بازار است. کمیسیون عمران 
هم به زودی میزبان رزم حسینی خواهد بود؛ زیرا بنا به 
گفته رضایی کوچی، رییس کمیســیون عمران، رفت و 
آمدهای  وزیر صمت به  مجلس و وعده های ایشان برای 
کنترل بازار مصالح ساختمانی نتیجه ای نداشته است.
قیمت میلگرد از کیلویی ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته 
به حدود ۱۵ هزار تومان رســیده است. قیمت هر پاکت 
سیمان نیز تا سال گذشته حدود ۱۰ هزار تومان بود که به 
تدریج مشمول افزایش شد. نهایتا طبق تصمیم مجلس 
و دولت که مردادماه امسال اتخاذ شد قرار بود ۱۷ هزار و 
۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد اما در حال 
حاضر درب کارخانه حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان فروخته 
می شود و در فرآیند عرضه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان تمام می 
شود؛ سودی که همه اش به جیب واسطه ها می رود. عرضه 
مصالح در بورس هم چندان کارآمد نیست. در بورس باید 
قیمت تمام شده برای بخش مصرفی کاهش یابد و دست 
واسطه ها کوتاه شود اما در مقام عمل این اتفاق نیفتاده 
است.از طرف دیگر بازار مســکن از حدود دو ماه قبل به 
رکود معامالت و ثبات قیمتی رسیده است. در این شرایط 
برخی سازندگان و مالکان آپارتمان تخفیفهایی ارایه می 
دهند؛ تخفیفهایی که بیش از آنکه به نفع خریداران واقعی 
باشد، بازار بخر و بفروشها را گرم کرده و بنا به گفته واسطه 
های ملکی، دالالن هوشیارتر از گذشته در کمین فایلهای 
زیر قیمت هستند. جالب آنکه این دالالن هیچ نوع مالیاتی 
پرداخت نمی کنند و طرحهای مالیاتی مثل مالیات خانه 
های خالی، عایدی سرمایه و مالیات خانه های لوکس هنوز 

شکل اجرایی به خود نگرفته است.

کارشناســان بــازار خــودرو 
پیش بینی کرده اند که تا نوروز 
۱۴۰۰ نوسانی در بازار خودرو 
اتفاق نمــی افتــد و قیمت ها 
افزایش نخواهد داشت. به گفته 
این کارشناسان اگر شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود بگذارد 
و تحریم ها برداشته شود و شرکای خارجی به کشور بازگردند 
نه تنها فقط خودرو بلکه در صنایع دیگر نیز اوضاع اقتصادی 
رو به بهبود خواهد گذاشت. این در حالی است که تجربیات 
سالهای اخیر در رابطه با بازار خودرو نشان می دهد که این بازار 
تحت تاثیر آغاز سال جدید با تقاضای باالیی روبرو خواهد شد 
و بسیاری از فعاالن بازار و نمایشگاه داران افزایش قیمت ها را 
پیش بینی کرده اند. یک ماه و نیم تا آغاز سال جدید فرصت 
باقی است و بســیاری از خانواده ها می خواهند در این مدت 
خودروشان را عوض کنند و یک مدل دیگر بخرند. بعضی هم 
که ماشین ندارند، به دنبال یک گزینه برای خرید می گردند. 

هر چند بحران کرونا از ســال گذشــته تا به امروز و تا پایان 
تعطیالت نوروز نیز اجازه مسافرت های نوروزی را به مردم 
نخواهد داد اما سنت بازار خودرو همچنان حفظ خواهد شد 
و بسیاری از خریداران برای خرید و یا تعویض خودرو در ایام 
باقی مانده تا سال جدید اقدام خواهند کرد.به هر ترتیب فعاالن 
بازار با اشاره به ثبات نسبی قیمت خودرو در بازار معتقدند این 

ثبات قیمتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت. در این مورد 
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگا ه داران خودرو با بیان 
اینکه قیمت های خودرو در بازار نسبت به هفته گذشته تغییر 
چندانی نداشته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت 
دالر از کانال ۲۲ هزار تومان به کانال ۲۴ هزار تومان رسید و 
نوسانات ارزی لحظه ای اتفاق افتاد، کاهش قیمت خودرو در 

بازار تقریبا متوقف شد، ولی افزایش قیمتی نیز نداشته ایم. 
وی با بیان اینکه در صورت نوسان نرخ ارز ممکن است قیمت 
خودرو در بازار نیز یک تا دو درصد نوسان داشته باشد، گفت: 
در مورد بازار بعد از عید نمی تــوان پیش بینی دقیقی کرد، 
زیرا شرایط بازار به وضعیت عرضه خودرو، نوسانات ارزی و 
سیاست های اقتصادی دولت بستگی دارد. مؤتمنی با بیان 
اینکه طی روزهای اخیر دوباره مشتریان و خریداران با بازار 
کنار آمده اند، گفت: در حال حاضــر تقاضای کاذب در بازار 
خودرو فروکش کرده و تقاضایی برای سرمایه گذاری جهت 
خرید خودرو و فروش آن در بازار شب عید وجود ندارد. کریمی 
سنجری، کارشناس خودرو معتقد است که این پیش بینی ها 
در حالی صورت گرفته است که اگر شرایط اقتصادی کشور 
رو به بهبود بگذارد و تحریم ها برداشته شود و شرکای خارجی 
به کشور بازگردند نه تنها فقط خودرو بلکه در صنایع دیگر 
نیز اوضاع اقتصادی رو به بهبود خواهد گذاشت. اما اگر پس 
از مدتی این شائبه ایجاد شود که قرار نیست تغییری صورت 
گیرد و شرایط عادی شود دوباره اوضاع به مانند قبل خواهد 
شد و نرخ تورم و افزایش نرخ شکل خواهد گرفت. به اعتقاد 

بنده تا پایان سال کاهش نرخ خودرو ادامه خواهد داشت.

تب تقاضا در بازار شب عید قیمت خودرو را به چه سمتی خواهد كشاند؟

خودرو در تب و تاب ارزانی 
ركود بازار خودرو به دلیل كاهش قدرت خرید ادامه دارد 

کاهش سهم کاالهای سرمایه ای در سبد خانوار
فربد زاوه، کارشناس خودرو

افزایش تقاضا برای شب عید در سال جاری مانند سالهای گذشته نخواهد بود چراکه قدرت خرید مرم کاهش بسیاری داشته و توانایی خرید برای خودروی داخلی نیز وجود ندارد. درست است در هفته های اخیر شاهد ریزش کمی در قیمت ها بوده ایم 
 اما به هر حال قیمت کارخانه با قیمت بازار تفاوت دارد و همین مقدار نیز بسیار زیاد است و کسی به آن صورت نمی تواند خریدار باشد. با افزایش تورم، سهم کاالهای سرمایه ای مثل خودرو در سبد خانوار کاهش می یابد. هرچه به انتهای سال نزدیک 
 می شویم قدرت خرید مردم  به شدت از قیمت ها فاصله می گیرد و بازار دچار رکود می شود. البته در کل انقباض در اقتصاد کشور پیش می آید. کاهش قیمت مقطعی است اما رکود به دلیل افت قدرت خرید مردم طوالنی خواهد بود. در اقتصاد کالن 
 دولت ها تصمیم نگرفته اند که ساختار بودجه ای و ساختار نظام بانکی را اصالح کنند. باید اقتصاد را به سمت بازتر شدن ببریم. در کوتاه مدت برای برداشتن فشار از بازار خودرو، باز شدن راه واردات می تواند راهگشا باشد. از طرفی دیگر بحران کرونا نیز برای 
مسافرت ها محدودیت گذاشته است و برخی افراد نیز که برای سفرهای نوروزی برنامه ریزی داشته اند از سفر با خودروی شخصی منصرف شده اند بنابراین نوسان زیادی در قیمت ها در بازار خودرو دیده نخواهد شد و اگر هم وجود داشته باشد بسیار جزئی 
است. حتی در بازار خودروهای چینی که در ایران بازار خوبی دارند نیز شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. روند نزولی قیمت خودروهای چینی تا زمانی ادامه خواهد داشت که نرخ ارز به ثبات برسد، چرا که وابستگی این خودروها به نرخ ارز زیاد است. واقعیت 
این است که این روند کاهش قیمت خودرو ادامه روند کاهشی آبان ماه است که تحت تاثیر نرخ ارز متوقف شده بود و اکنون با تغییر نرخ ارز مجددا شروع شده است. کاهش قیمت خودرو تا زمانی که سیاست عرضه خودرو از سوی شرکت های خودروساز 
تکرار شود، ادامه خواهد داشت؛ اما به نظر می رسد با تغییر سیاست های عرضه، این روند در خودروهای پر تیراژ متوقف خواهد شد. اعمال فرمول جدید قیمت گذاری هم نمی تواند نوسان زیادی در بازار ایجاد کند. افزایش قیمتی که از آن صحبت می شود 
در مبدا کارخانه است و در بازار آزاد تاثیر نخواهد داشت چه بسا که قیمت کارخانه تاکنون ۳۰ درصد نیز افزایش داشته است. این افزایش قیمت ممکن است به بازار شوک لحظه ای وارد کند اما پس از مدتی تاثیر آنچنانی نخواهد گذاشت. اما مهمترین دلیل 
افزایش قیمت خودرو در اوایل پاییز، استقبال بازار از ریاست جمهوری مجدد ترامپ بود و شاهد بودیم رشد قیمت ها در بازار شتاب بیشتری از تورم بخشی کشور داشت. با اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کاهش قیمت ها شروع شد. در دی 
ماه عرضه کاهش پیدا کرد و خودروسازان منتظر این بودند که قول ۳ ماهه شورای رقابت برای افزایش قیمت عملی شود، این کار صورت نگرفت و اکنون  عرضه به بازار آغاز شده که کاهش قیمت ها را به دنبال داشته است. بخش زیادی از تورم کشور ناشی 
از برخورد دستوری در تعیین قیمت ها است. تنها تولیدکننده و کاهنده تورم دولت است. هیچ دالل و واسطه گری نمی تواند در هیچ بخشی از اقتصاد تورم ایجاد کند. مهمترین دلیل کاهش قیمت خودرو، مکانیزم گسست قدرت خرید نسبت به قیمت 

آن است. پایین آمدن قیمت به ظاهر خوب است اما افراد قدرت خرید ندارند و مازاد عرضه پیش می آید. کاهش قیمت خودرو تقریبا ربطی به نرخ ارز هم ندارد چراکه پایه پولی و سیاست های پولی تغییر نکرده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با 
اشاره به کاهش ۵۵ درصدی درآمد پروازهای عبوری، 
گفت: تا پایان سال جاری میالدی در حوزه پروازهای 
عبوری به شرایط پیش از سال ۲۰۱9 بر می گردیم.

سیاوش امیرمکری اظهارداشت: در حال حاضر نسبت 
به شرایط عادی و قبل از سال ۲۰۱9، بالغ بر ۵۵ درصد 
درآمد پروازهای عبوری کاهش داشته است.وی ادامه 
داد: ما کاهش پروازهای عبوری را تا ۱۳۰ پرواز در روز 
تجربه کردیم؛ قبل از کرونا این رقم ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرواز 
در روز بود اما امروز به ۴۰۰ تا ۴۵۰ پرواز عبوری در روز 
رسیده است.مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران ادامه داد: این کاهش پروازهای عبوری 
موجب کاهش ۵۵ درصدی درآمد شرکت فرودگاه ها 
در این حوزه شده است.وی تأکید کرد: به مرور شرایط 
بازگشت به پروازهای عادی را تجربه خواهیم کرد و 
پروازهای عبوری افزایش می یابد و به رقم پروازهای 
عبوری سال ۲۰۱9 می رسیم. در این زمان روزانه تا 

۸۰۰ پرواز عبوری از فضای کشور مدیریت می شد.
مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 

ادامــه داد: در حوزه هوایی بیشــترین مراقبت ها در 
رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می شود. سازمان 
هواپیمایی باالترین ســطح رعایــت پروتوکل ها را 
طبق ضوابط ســتاد مقابله با کرونا رعایت می کند و 
در شــرکت های هواپیمایی و شــرکت فرودگاه ها و 
همچنین فرودگاه های کشــور این موضوع به دقت 

مراقبت می شود.
امیرُمکری اضافه کرد: مــا در پروازهای خود فروش 
با حداکثر 6۰ درصد ظرفیت را اعمــال کرده ایم در 
حالیکه در پروازهای خارجی این موضوع 6۰ درصد 
رعایت نمی شود همچنین در فرودگاه ها همه امکانات 
الزم را برای فاصله گذاری در دستور کار قرار داده ایم. از 
ورود افراد به داخل ترمینال این غربالگری آغاز می شود 
تا در سالن انتظار و همچنین داخل هواپیما و تالش 
می کنیم پروتوکل های ستاد مقابله با کرونا به دقت 
رعایت شود.مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران تأکید کرد: در پروازهای خارجی نیز تست 
PCR انجام می شود و کنترل مسافران از نظر ابتال به 

بیماری کرونا به دقت انجام می شود.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( استان تهران از آغاز طرح نظارتی ایام پایان سال 
از روز ۱۱ بهمن ماه خبر داد و گفت که در بازار تخم مرغ 
همچنان مشکل کمبود عرضه وجود دارد.محمدی پور 
اظهار کرد: کاالهای هدف در این طرح نظارتی اقالم مورد 
نیاز مردم در ایام پایان سال و همچنین نظارت بر قیمت 
محصوالت میوه و تره بار، گوشت قرمز، تخم مرغ، آجیل، 
شیرینی و مواد مرتبط با کرونا مثل محصوالت ضد عفونی  
دستکش و ماسک است. همچنین بر امور  خدماتی مثل 
حمل و نقل مسافر، اتو سرویس ها و قالیشویی ها  نظارت 
ویژه می شود و رصد از انبارها و مراکز نگهداری کاالها نیز 

در دستور کار گشت های نظارتی قرار دارد.
وی همچنین از برگزاری ۲۵ گشت یک شکل عالوه بر 
گشت های قبلی در شهر تهران خبر داد و اعالم کرد که 
طرح تشدید نظارت بر بازار شب عید تا آخر فروردین سال 
۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. این مقام مسئول همچنین با 

اشاره به نظارت بر قیمت کاالها در این طرح اظهار کرد: 
در صورت مشاهده کمبود کاال نیز وظیفه معاونت نظارت 
و بازرسی، گزارش کمبود کاال به دستگاه های مربوطه و 
وزارت صمت است. محمدی پور همچنین درباره تفاوت 
طرح تشدید نظارت بر بازار در آستانه شب عید نسبت به 
سال های گذشته، گفت: بازرسان اخیراً به سامانه یکپارچه 
مشترک بازرسی )سیمبا( مجهز شدند که بر اساس آن 
بازرسان با استفاده از تبلت و سیم کارتی که در اختیارشان 
قرار گرفته، برگه گزارش بازرسی و شکایتی که در سامانه 
۱۲۴ ثبت می شود را به صورت آنالین دریافت می کنند 
و اگر به تخلف برخورد کنند به صورت مستقیم گزارش 
را تنظیم و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی 
ارسال می کنند. به طور کلی می توان گفت پروسه اداری 
بسیار کوتاه شــده و رسیدگی به شــکایات و تخلفات 
به صورت آنالین و دیجیتالی برای ســازمان تعزیرات 

حکومتی منعکس می شود. 

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره 
به فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت کارگران گفت: 
در شرایطی که قیمت بسیاری از اقالم مصرفی و خوراکی 
تغییر کرده نمی توانیم بگوییم هزینه های زندگی کارگران 
کمتر شده است.هادی ابوی با تاکید بر تعیین رقم سبد 
معیشت کارگران بر مبنای واقعیتهای روز جامعه گفت: 
در حال حاضر فاصله بین خط معیشت و حداقل دستمزد 

کارگران باال است و این شکاف باید پر شود.
وی افزود: کارگران سالهای سال است که بحث افزایش 
دستمزد به شکل درصدی را دنبال نمی کنند بلکه خواسته 
آنها این است که مزد، حداقلهای زندگی یک خانوار ۴ نفره 
یا ۳.۵ نفره را تامین کند تا کارگــر یک زندگی معقول و 
حداقلی را سپری کند. دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران با بیان اینکه در حال حاضر کارگران برای 
اجاره یک باب منزل باید نیمی از حقوق و دریافتی خود را 
برای اجاره یک خانه بپردازند، گفت: ممکن است ۵۰ درصد 
کارگران مسکن داشته باشند و مابقی فاقد خانه باشند ولی 
بخش اعظمی از حقوق کارگران صرف هزینه های مسکن 
و اجاره بها می شود به نحوی که برای اجاره یک خانه ۱۰۰ 

متری دستکم باید ۲ میلیون تومان پرداخت کنند.

ابوی گفت: برنج خارجی عمده مصرف کارگران است که از 
پارسال تا امسال قیمت آن چندبرابر شده است. اگر قیمت 
مواد غذایی و اقالم مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری 
را حساب کنیم هزینه های سبد معیشت کارگران به دلیل 
افزایش و جابه جایی مدام قیمتها افزایش پیدا کرده است 
بنابر این در چنین شرایطی نمی توان گفت که هزینه های 

کارگران ثابت مانده یا کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به آیین نامه شــورای عالی کار گفت: کسانی 
که سالها قبل آن را نوشته اند شاید یکی از دغدغه هایشان 
این بودکه دستمزد کارگران با ترکیبی از دولت، کارفرما و 
کارگر تعیین شود و هر سه گروه به تعیین مزد کارگر کمک 
کنند وگرنه مثل خیلی از مسایل حقوقی کشور یا توافقات 
و قراردادها کارگر و کارفرما خودشان دستمزد را تعیین می 
کردند و یک مرجعی را به عنوان حکم درنظر می گرفتند که 
به اختالفات رسیدگی کند ولی قانونگذار شورای عالی کار 
را سه جانبه دیده است بنابر این هر سه گروه باید به وظایف 
خود در قبال یکدیگر عمل کنند و یکی از وظایف دولتها 
این است که صرفنظر از رسیدگی به مشکالت کارگران 
و کارفرمایان،  اوضاع بازار و حقوق و معیشت کارگران را 

تنظیم کنند.

نصف حقوق کارگران بابت اجاره خانه می رود

تا پایان سال 2021 به شرایط قبل بر می گردیم

کاهش 55 درصدی درآمد پروازهای عبوری

آغاز تشدید نظارت بر بازار شب عید

تخم مرغ به اندازه کافی عرضه نمی شود

دالالن از بازار مسکن دل نمی کنند
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معاون علمی رئیس جمهوری:
خانه نوآوری ايران در ساير كشورها تاسيس می شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: تاســیس و توسعه مراکز خانه نوآوری و 
فناوری ایران براساس دیپلماسی فناوری در کشورهای مناسب صادرات ومحصوالت دانش 
بنیان در دستور کار ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه است.  سورنا ستاری روز یکشنبه 
در حاشیه افتتاح سه مرکز نوآوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: حرکت جدیدی که برای توسعه مراکز نوآوری و ایجاد شرکت های دانش بنیان 
در دانشگاه ها آغاز شده که به درآمدزایی دانشگاه ها کمک بسیاری کرده است.وی ادامه 
داد: دانشگاه ها از این طریق می توانند خود را تامین کنند و این اقدامات می تواند به یک 
فرهنگ عمومی در راستای حمایت از ساخت داخلی، تولید فناوری و نزدیکی دانشگاه 
به مردم  و تاثیرگذاری دانشگاه در جامعه تبدیل شود که سیاست اصلی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری است.معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به سفر اخیر خود 
به کنیا و افتتاح مرکز نوآوری در این کشور اشاره و تصریح کرد: این معاونت در خصوص 
بازارهای صادراتی شرکت های دانش بنیان به صورت جدی با وزارت امور خارجه در تعامل 
است و افتتاح مرکز نوآوری در کنیا الگو بسیار خوبی برای دیگر کشورها است.ستاری ادامه 
داد: ساختمان قبلی سفارت جمهوری اسالمی ایران در کنیا که تخلیه شده بود به نمایشگاه 
دائمی محصوالت صادراتی و همچنین محلی برای آموزش شرکت ها در آن کشور تبدیل 
شد.وی عنوان کرد: پیشنهاد راه اندازی و تاسیس مراکز خانه نوآوری و فناوری ایران در 
قالب دیپلماسی فناوری در مراکز هدف )کشورهای مناسب برای صادرات( ارایه شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تصریح کرد: ما برای محصوالت فناوری بودجه ای 
در نظر گرفته ایم و نوع نگاه به این مراکز خروجی محور است و اینکه تا چه اندازه محصول 

دارد اهمیت دارد و به نوعی مراکز نواوری زایشگاه شرکت ها است.  

ايجاد مركز ريشه گواهی الكترونيكی توسط بانك 
مركزی، به تحميل هزينه مضاعف منجر می شود

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات: »بعید می دانم که در موضوع امضای الکترونیک 
به انحصار برســیم؛انحصار به نفع بانک مرکزی و کشــور نخواهد بود و موجب عدم 
کاربردپذیری امضای الکترونیک در خدمات کشور می شود. ما این موضوع را به عنوان 
مبنای عمل در شورای اجرایی فناوری اطالعت پیگیری می کنیم و اگر منجر به انحصار 
شود، حتماً با ظرفیت های ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیک و شورای سیاست گذاری 
گواهی ریشه جلوی این انحصار را خواهیم گرفت.«در ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی 
مبحث گواهی کردن یا تصدیق الکترونیکی مطرح شده است. ذیل این ماده آئین نامه ای 
وجود دارد که بر اساس آن شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور تعریف شده 
است. این روند ترکیبی از دستگاه های مختلف در دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی 
است. بانک مرکزی نیز عضو این شورا اســت. همچنین ذیل شورای سیاست گذاری 
نیز یک مرکز ریشه وجود دارد و ذیل این ریشــه نیز تا این لحظه هفت مرکز گواهی 
الکترونیکی میانی ایجاد شده است.وظیفه شورای سیاست گذاری، مرکز ریشه و مراکز 
میانی که زیرساخت امضای الکترونیکی هستند ارائه خدمات صدور گواهی است. در 
بخش های مختلف کشور نیز مانند کســب وکارهای مختلف بانکی، مالی، تجارتی و 

حمل ونقلی، حسابداری و حسابرسی از این گواهی استفاده می شود.

اخبار

انجام ۶۳۹ هزار میلیارد تومان معامالت الکترونیکی در سال جاری
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد تجارت الکترونیک در کشور گفت: امسال ۶۳۹ هزار میلیارد تومان معامالت الکترونیکی در سامانه جامع تجارت انجام شد که با رشد ۲۸۴ 

درصدی نسبت به ۶ ماهه سال گذشته روبه رو بوده است.علیرضا رزم حسینی در جلسه اقتصاد مقاومتی که )۱۲ بهمن ماه( با حضور معاون اول رئیس جمهور در استانداری خوزستان برگزار 
شد، اظهار کرد: از ۳۷ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت صمت در استان خوزستان، حدود ۸۰ درصد آن ها پیشرفت فیزیکی دارند و تعدادی نیز افتتاح شده اند.

اگر امروز بــرای خرید میوه 
های مایحتاج منزل به میوه 
فروشــی ســر کوچه رفته 
باشــید، تابلوی قیمت موز 
حتما توجه شــما را به خود 
جلب کرده اســت. نماگر قیمت موز اکنون در خرده 
فروشــی ها روی 50 هزار تومان قــرار گرفته و این 
در حالی است که ســازمان های نظارتی می بایست 
از خواب خوش غفلت بیدار شــوند. واقعا به راســتی 
سازمان حمایت از مصرف کننده کجاست؟ سازمان 
تعزیرات حکومتی چه می کند؟ آیا مســئوالن این 

سازمان ها سر کوچه شان میوه فروشی ندارند؟

چرا واردکننده موز صادرکننده سیب نشد؟
در حالی که در ابتدای سال ۹۹ دولت به طور ناگهانی خبر 
داد که ثبت سفارش برای واردات این میوه خوشمزه انجام 
نمی دهد، قرار شد برای تامین این بازار سیب درختی صادر 
 و موز وارد شود، ولی مشــاهدات میدانی »کسب و کار«
 از بازار نشان می دهد این کار صورت نگرفته است. در این 
راستا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید 
سیاســت های عجیب ممنوعیت واردات موز، نتایج خود 
را در بازار نشــان داده اســت.امیر شــهریاری با اشاره به 
امکان ایجاد فضــای غیرواقعی در چنین بــازاری اظهار 
کرد: نمی توان انتظار داشــت که هیچ واردکننده موزی، 
صادرکننده سیب شود، زیرا این دو حوزه کامال با یکدیگر 
متفاوت هستند. پس واردکننده یا باید از مجوز صادرکننده 
 سیب استفاده کند که خود این موضوع باعث ایجاد رانت در

میان دارندگان این مجوز و احتمال ســودجویی می شود 

یا باید در اقدامی فریبنده مثال سیبی را از یک مرز زمینی 
کشــور خارج کند و بدون صادرات واقعی آن، هزینه آن را 
روی موز وارداتی بکشد و به کشور بازگرداند که باز به ضرر 
مردم خواهد بود. از این رو باید به طور دقیق مشخص شود 
که این سیاست چگونه بناست اجرایی شود و نفع مردم از 

آن چه خواهد بود.

تورم موز به 140 درصد رسید
در این میان موز که در مدت مشــابه سال گذشته 1۳ 
هزار تومان قیمت خورده بود، هم اینک با تورمی 140 
درصدی به 50 هزار تومان رسیده است. در واقع قیمت 
این میوه شاه نشین در بازار انحصاری ای که در داخل 

شکل گرفته، می رود تا سر به فلک بکشد!
»کســب و کار« در گفتگو با فعاالن ایــن حوزه، علت 

گرانی را از زبان آنها جویا شد. 

در سايه بی نظارتی سازمان های  تعزيرات و حمايت،  موز به كيلويی 50 هزار تومان رسيد 

 گرانی  بی سابقه  موز
مجوز واردات موز در دست نورچشمی ها                                                       اگر موز با ارز آزاد وارد كشور شود هم كمتر از 20 هزار تومان تمام می شود

رئيس اتحاديه ملی محصوالت كشاورزی ايران: به رئيس جمهور نامه نوشتيم                             موز در 29 دی، 26 هزار تومان و 12 بهمن، 50 هزار تومان!

چرا هیچ مسئولی پاسخگوی گرانی موز نیست؟
سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران

موز در حالی جهش قیمتی را تجربه می کند که سازمان هایی مانند تعزیرات حکومتی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که مســئول نظارت بر قیمت هستند باید پاسخگوی این گرانی باشند. داستان 
گرانی از جایی آب می خورد که واردات موز دســت عده ای اســت که می گویند از ماه های قبل مجوز گرفته اند. به طور مثال بانک مرکزی می گوید تا فروردین ۹۹ ثبت سفارش هایی که به دنبال کد ارزی بودند را 
اختصاص دادیم. این مجوزها چقدر است که هرچه در بازار می آید می بینیم دست چند نفر بیشتر نیست؟ داستان، داستان مجوزفروشــی ای است که در بنادر اتفاق افتاده و کیلویی ۷ تا 8 هزار تومان مجوزفروشی 
می کنند و کســانی که می خواهند واردات موز کنند می خرند. از طرف دیگر اگر موز با ارز آزاد وارد کشور شود حدود ۲0 هزار تومان و شاید کمتر باشــد. بارها ما نامه به مسئوالن داده ایم که باید واردات موز ممنوع 
شود یا اگر می خواهید موز وارد شود به صورت انحصاری دســت عده ای نباشــد که خون مردم را بمکند و تا مرز 50 هزار تومان این محصول را بفروشند. آیا واقعا نظارتی در کشــور روی قیمت ها نیست که کسی 
موز را کیلویی 50 هزار تومان به مردم بفروشد و هیچ مسئولی پاسخگو نباشــد؟ ما انتظار داریم کسانی که در طول سال های گذشته در این حوزه ســرمایه گذاری کردند و کارمند دارند و االن بیکار هستند، دوباره 
 در این حوزه فعال شوند. نمی شود که مسئولی یک شــبه تصمیم بگیرد که موز وارد شــود یا خیر. این بحث اقتصادی باید به صورت شــفاف مطرح شود. اینکه مجوز دست عده ای باشــد و بخواهند به هر قیمتی

 موز را بفروشــند اجحاف در حق مصرف کننده اســت با توجه به اینکه در دوران کرونا توصیه شــده برای باال بردن توان جســمی از موز یا میوه های گرمسیری استفاده کنند. متاســفانه با افزایش کذایی قیمت 
موز، این محصول از ســبد خانوار بخش متوسط جامعه حذف شــده است. امروز نامه ای به ریاســت جمهوری نوشتیم و از ایشان درخواســت کردیم که جلوی تصمیمات خلق الســاعه در حوزه صادرات و واردات 
گرفته می شــود زیرا موجب نگرانی و تضییع حقوق مصرف کنندگان شده اســت. انتظار داریم که به هر صورت پاســخ خوبی از ریاســت جمهوری بگیریم و بتوانیم برای ایام شــب عید در صورتی که اتحادیه را 
مســئول کنند موز با همان قیمت حدود ۲0 هزار تومان وارد سبد خانوار شــود. از ســوی دیگر از ایشــان درخواســت کردیم که صادرکنندگان میوه و تره بار از ارزهای خرد و ریز که نمی توانند وارد کشور کنند 
بتوانند اســتفاده و به جای آن موز وارد کنند. این در حالی اســت که در مورد واردات موز پاســکاری می شــود. در جلســات بانک مرکزی و وزارتخانه های صمت و جهاد کشــاورزی صحبت هایی گفته می شود 
مثال به جای سیب، موز وارد شــود ولی در تصمیم گیری معلوم نیســت چه می گذرد که تهاتر ســیب و موز اتفاق نیفتاد. عده ای می گویند ما از اســفند و فروردین سال گذشــته مجوز گرفته ایم و االن خودشان  
 واردکننده نیســتند. در نتیجه کســانی که دارند موز وارد می کنند مجبورند این مجوز وارداتی که دست عده ای هســت را به هر قیمتی بخرند تا موزی که وارد کشور شــده و در گمرکات مانده را بتوانند ترخیص

 و وارد کشور کنند. 

موزی که یک شبه گران شد
اسداهلل کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 

مردم در حالی متهم اصلی گرانی موز را مغازه داران و حتی گاهی اتحادیه می دانند که فروشندگان هیچ تقصیری در این روند ندارند. 
مردم مصرف کننده خرد و ما مصرف کننده عمده میوه هستیم. زمانی که برای خرید این قلم به بازار مراجعه می کنیم، می بینیم 
که قیمت ها بسیار باالست. نرخ نامه امروز برای موز از 40 تا 45 هزار تومان است؛ ولی ما ذی نفع نیستیم و در واردات آن نیز نقشی 
نداریم. شهریورماه سقف قیمت موز 18 هزار و 500 تومان بود یعنی از 14500 تا 18500 تومان به فروش می رسید. موز از دی ماه 
شروع به گران شدن کرد و ۲۹ دی به ۲6 هزار تومان رسید و تقریبا از 4 بهمن آغاز گرانی افسارگسیخته موز بود. االن در نرخ نامه 
دو نوع کشف قیمت کردیم؛ یک نوع کارتن کوچک است که 1۲ تا 1۳ کیلویی و نوع دوم کارتن بزرگ که 1۹ تا ۲1 کیلویی است که 
کیفیت کارتن بزرگ به مراتب بیشتر و بهتر و قیمت باالتر است. سقف قیمت 45 هزار تومان است. البته ناگفته نماند این میانگین 

قیمت است ولی در گزارش های شفاهی تا 50 هزار تومان هم خرید و فروش شده است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

 در هفته های اخیر اپلیکیشن های سرمایه 
گذاری و خدمات مالی در فروشگاه های 
آنالین اپــل و گوگل با اســتقبال مواجه 
شده اند.به گزارش ســی ان بی سی، در 
شــرایطی که برای ســال های متمادی 
تنها اپلیکیشن های تفریح و سرگرمی و 
شــبکه های اجتماعی با استقبال شدید 
کاربران مواجه می شــدند، حاال شرایط 
تغییر کرده و اپلیکیشــن های ســرمایه 
گذاری و خدمات مالی مــورد توجه قرار 
گرفته اند.همین مســاله نشان می دهد 
مردم عادی به تدریج به سرمایه گذاری های 
خرد از طریق امکانــات فضای دیجیتال 
و ارز رمزهــا عالقــه نشــان می دهند و 

ظرفیت های تــازه ای در فضای مجازی 
 فعال شده است.تا به امروز اپلیکیشن های

 یوتیوب، فیس بوک، اینســتاگرام، تیک 
تاک، دیزنی پالس و موارد مشــابه در اپ 
اســتورهای گوگل و اپل به خصوص در 
آمریکا در صدر بوده اند، اما چند هفته ای 
است اپلیکیشن سرمایه گذاری و کارگزاری 
رابین هود در صدر اپلیکیشن های در حال 
بارگذاری در اپ اســتورهای اپل و گوگل 
قرار گرفته است.این اپلیکیشن که توسط 
دو فارغ التحصیل دانشــگاه اســتنفورد 
 عرضه شــده، به هر فردی امکان می دهد

 در شرکت های سهامی عام و صندوق های 
ارزی بــورس آمریــکا ســرمایه  گذاری 

کند، بدون اینکه کمیســیون 65 دالری 
برای هر معامله بپردازند.بــه بیان دیگر 
رابین  هود یک کارگــزار مجازی بورس 
است که روی گوشی های آیفون، اپل واچ 
و سیســتم های مبتنی بر سیستم عامل 
اندروید نصب می شود و به مشتریان امکان 
می دهد با پرداخت حق کمیسیون صفر 
در بورس آمریکا ســهام خرید و فروش 
کنند.امــکان حضــور در بازارهای مالی 
جهانی اعم از خرید ســهام، مشارکت در 
صندوق ها، بازار آتی و همچنین خرید و 
فروش ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، 
 اتریوم، دژکوین و غیره با رابین هود میسر

 می شوند.  

هم بنیانگذار و معاون عملیات تپســی در 
توییتی از مانع تراشــی و عــدم همکاری 
ســازمان منطقه آزاد کیش در مسیر ورود 
این تاکسی اینترنتی به جزیره کیش انتقاد 
کرد. هومــن دمیرچــی، در صفحه توییتر 
خود نوشت: »علی رغم پیگیری های متعدد 
برای فعالیت در کیش، مسئولیت مربوطه 
هیچگونه همکاری ای با ما انجام نمی دهند. 

تا امروز بــرای فعالیت در شــهرها، موانع 
مختلفی را پشت سر گذاشته ایم اما این بار، 
از همان ابتدا راهمان را ســد می کنند. این 
 در حالیســت که ما اولین تاکسی اینترنتی 

کیش نیستیم«.
این شرکت طی ماه های گذشته، در مذاکره 
با ســازمان منطقه آزاد کیش درخواســت 
فعالیــت در این جزیــره را مطــرح کرده 

و جلســات و مکاتبات متعــددی در این 
مورد داشــته اســت. با این حال، علی رغم 
اینکه یکی دیگر از تاکســی های اینترنتی 
در حــال فعالیــت در این جزیره اســت، 
مسئولین منطقه آزاد کیش هنوز پاسخی 
به شرکت تپســی نداده و راه را برای ورود 
 این شــرکت تاکســی اینترنتی به کیش 

باز نکرده اند.

مدیر کل درمان غیر مســتقیم سازمان تامین 
اجتماعی گفــت: روزانــه 150 هزار نســخه 
الکترونیکی از پزشکان مطب های طرف قرارداد 
با تامین اجتماعی دریافت می کنیم. شــهرام 
غفاری با حضور در برنامه سالم صبح بخیر شبکه 
۳ سیما اظهار داشت: طرح نسخه الکترونیکی، در 
مراکز دانشگاهی هنوز اتفاق نیفتاده و به محض 
اجرا در این مراکز، حدود 80درصد از نسخ تامین 
اجتماعی به صورت الکترونیکی خواهد بود.وی 
با اشــاره به حذف دفترچه های کاغذی گفت: 

وقتی نسخ الکترونیکی می شود، دیگر نیازی به 
دفترچه کاغذی نیست. اما چنانچه بیمه شدگان 
به مراکزی مراجعه کردند که به هر دلیلی امکان 
تولید نسخه الکترونیک فراهم نبود، آنجا دفترچه 
کاغذی مورد استفاده قرار می گیرد.دکتر غفاری 
با بیان اینکه بیــش از 60 میلیون مورد مراجعه 
برای تمدید و صدور دفترچه های درمانی به شعب 
تامین اجتماعی انجام می شد، گفت: در خرداد 
ماه امسال تمدید دفترچه ها منتفی شد و با این 
اقدام، حدود 40 میلیون مراجعه کاهش پیدا کرد.

وی گفت: در حال حاضر استحقاق سنجی بیمه 
شدگان برای خدمات درمانی از طریق سیستم 
تلفنی یا سامانه های الکترونیکی انجام می شود.

دکتر غفاری با اشاره به اینکه برای صدور دفترچه 
ها به مراکز تامین اجتماعی، بیش از ۲۲ میلیون 
مراجعه انجام می گیرد، گفت: چنانچه دفترچه 
ها حذف شوند، پزشک در سربرگ مطب، نام، 
کدملی و مشخصات بیمار را ثبت می کند و بیمار 
با مراجعه به مراکز پاراکلینیکی خدمت درمانی 

خود را دریافت می کند.

استقبال بی سابقه از اپلیکیشن های سرمایه گذاری مالی

انتقاد معاون عملیات تپسی از مانع تراشی برای ورود این تاکسی اینترنتی به کیش

تولید روزانه 1۵0 هزار نسخه الکترونیکی توسط پزشکان طرف قرارداد

يادداشت
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